
 دلیل أولیاء األمور للفھم
(CAST) اختبار كالیفورنیا للعلوم

هناك العديد من الطرق لقياس مدى تعلم طفلك. يستخدم معلم طفلك درجات بطاقة التقرير المدرسي، والمشاركة العملية في 

الفصل، ومالحظات المعلم، ونتائج اختبارات نهاية العام عىل مستوى الوالية للحصول عىل صورة كاملة عن مدى تعلم طفلك.

َمن يخضع لهذا االختبار؟ 

يخضع طفلك الختبار كاليفور نيا للعلوم في الصفين 5 و8. ويخضع أيضا الختبار

 كاليفورنيا للعلوم مرة واحدة في المدرسة الثانوية في الصف 10 أو 11 أو 12.

ً

لماذا يخضع الطالب لهذا االختبار؟

 سوف تحدد النتائج مواطن القوة ومواطن الحاجة إىل مزيد من

  المساعدة لدى طفلك، بحيث تستطيع دعم تعلمه في المنزل

 بشكل أفضل، ويستطيع معلموه تعزيز تعلمه في الفصل بشكل أفضل.

متى يخضع الطالب لهذا االختبار؟

تختار كل مدرسة فترة االختبار الخاصة بها في  الربيع. وستتلقى معلومات إضافية من مدرستك بشأن المواعيد واألوقات

 المحددة لالختبار.

كيف يخضع الطالب لهذا االختبار؟

يتم إجراء هذا االختبار عبر الكمبيوتر بما يتيح للطفل التفاعل مع األسئلة بعدة طرق. فعىل سبيل المثال، قد ي طلب من طفلك

 كتابة إجابة قصيرة وجمع البيانات وتحليل البيانات من واقع تجربة مر بها أو غيرها من الموارد.

ُ

ما الموارد المتاحة؟

يمكن لطفلك الوصول إىل الموارد التي يحتاجها عند الخضوع لالختبار. عىل سبيل المثال، يمكن للطالب استخدام اآللة الحاسبة 

في الصف 8 والمدرسة الثانوية، باإلضافة إىل الوصول إىل األوراق المرجعية للمعادالت والجدول الدوري. يمكنك التحدث إىل 

معلم طفلك بشأن الموارد األخرى المتاحة التي يمكن أن تساعد طفلك.

ُ

كيف يمكنني مساعدة طفلي؟

تذكير طفلك بأنك أنت ومعلمه تريدان أن يقدم أفضل ما لديه، وأنكما موجودان لمساعدته في كل خطوة. 

تفضل بزيار ة الموقع اإللكتروني Starting Smarter من خالل الرابط https://ca.startingsmarter.org الكتساب  

 فهم أفضل بشأن تقارير درجات الطالب ومراجعة نماذج األسئلة والوصول إىل الموارد لدعم تعلم طفلك.

أجر اختبارا تدريبيا مع طفلك من عىل الر ابط   

.https://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
ً ً ِ

ٍللحصول عىل مزيد من المعلومات بشأن درجات طفلك، يمكنك االتصال بمعلم طفلك و/أو مكتب المدرسة.
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